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Filharmonia Kaszubska  
najlepiej oświetloną inwestycją 2013 roku 

Wejherowo otrzymało tytuł "Najlepszej inwestycji 
oświetleniowej 2013 r." za oświetlenie i iluminację 
Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskiego Cen-
trum Kultury. Komisja wyróżniła nowatorskie po-
dejście, uzyskany efekt oświetleniowy, techniczny 
i funkcjonalny oraz  bardzo wysoką jakość wykona-
nia oświetlenia podkreślającego atrakcyjny wygląd 
obiektu. 
Nagroda została wręczona Prezydentowi Miasta Wej-
herowa Krzysztofowi Hildebrandtowi podczas XXII 
Międzynarodowych Targów Sprzętu Oświetleniowego 
– ŚWIATŁO 2014, które odbyły się w Warszawskim 
Centrum Wystawienniczym EXPO XXI. Targi to nie tyl-
ko największe branżowe targi oświetleniowe 
w Europie Środkowowschodniej, lecz także jedyne wy-
darzenia branżowe w Polsce łączące prezentację naj-
nowszych produktów z koncepcją szkoleniową. 
     Obiekt Filharmonii jest nowoczesny i jednocześnie 
nawiązuje do tradycji - w Wejherowie tworzono zręby 
polskich służb morskich, w latach międzywojennych 
Wejherowo było siedzibą powiatu morskiego,  
w 1920 roku utworzono tu Urząd Marynarki Handlo-
wej i Urząd Rybacki i dlatego nieprzypadkowo Filhar-
monia Kaszubska ma kształt łodzi. 
Zaprojektowana iluminacja  podkreśla kształt i detale 

obiektu. Kompozycja światło-cień-barwa zmierza do 
uwydatnienia  elementów architektonicznych bryły 
budowli oraz wydobycia motywów kultowych kultury 
kaszubskiej. 
Oświetlona jest boczna ściana Filharmonii, fasada bu-
dynku, filary bramy przed głównym wejściem do 
obiektu. Okalająca przeszkloną część fasady fosa jest 
podświetlona oprawami podwodnymi. Ze względu na 
przeszklenie głównego holu Filharmonii integralną 
część iluminacji stanowią oprawy wewnątrz obiektu. 

Monitoring poprawia  
bezpieczeństwo mieszkańców 
W ratuszu podpisano umowę na modernizację systemu 
monitoringu wizyjnego Wejherowa wraz z budową sta-
nowiska obsługi w budynku Komendy Powiatowej Poli-
cji w Wejherowie. Statystyki i badania pokazują, że tam 
gdzie jest monitoring spada przestępczość.  
Podczas spotkania sekretarz miasta Bogusław Suwara po-
informował, że obecnie na terenie Wejherowa funkcjonuje 
31 kamer. Rozbudowa centrum monitoringu w Straży 
Miejskiej w ratuszu i w Policji pozwoli zainstalować łącznie  
64 kamery oraz 2 stanowiska kierowania monitoringiem.  
- Obecnie przechodzimy na monitoring cyfrowy, który 
umożliwi dalszy rozwój i współpracę w technologii cyfro-
wej ze stanowiskiem kierowania w policji. Wybudowany 
światłowód pozwoli na łączność z jednostkami samorzą-
dowymi w mieście, w tym szkołami i przedszkolami oraz 
strefy wi-fi – mówi Bogusław Suwara. 
Kamery rozmieszczone w pobliżu dworca PKP 
i Filharmonii Kaszubskiej będzie obsługiwała policja 
a kamery w centrum miasta Straż Miejska. Budowa syste-
mu pozwoli oglądać obraz z poszcze-gólnych kamer za-
równo ze stanowiska policji jak i Straży 
Miejskiej. 
Komendant powiatowy policji insp. 
Krzysztof Lawer jest zwolennikiem moni-
toringu wizyjnego. Mówi, że wszystkie 
badania wskazują, iż miejsca objęte moni-
toringiem są zdecydowanie bezpieczniej-

sze, a przestępczość w tych miejscach spada o ok. 30-40 
proc. Jak dodaje w praktyce jedna kamera zastępuje ok. 20 
policjantów, którzy musieliby być obecnie w tych miej-
scach podczas zdarzeń. Podobnego zdania jest komendant 
Straży Miejskiej w Wejherowie Zenon Hinca wyjaśniając, 
że jeśli dyżurnemu nie uda się zauważyć zaistniałej sytuacji 
na ekranie, to dzięki dokonanym nagraniom 
w monitoringu można powrócić do każdej z sytuacji, od-
tworzyć ją i dokładnie ją przeanalizować. 

- Monitoring wizyjny nie tylko pomaga 
strażnikom, ale poprawia poczucie bez-
pieczeństwa mieszkańcom. Każdy, kto 
wie, że gdy w pobliżu jego domu, miesz-
kania czy samochodu jest kamera, czuje 
się bezpieczniejszy – mówi Zenon Hinca. 

Pierwszy  m onitoring 
w Wejherowie został urucho-
miony w 2002 r., a w 2005 r. 
powstało profesjonalne cen-
trum monitoringu w Straży 
Miejskiej. 
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Konsul Chin w Wejherowie  
Gościem prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta była 
konsul generalna Chińskiej Republiki Ludowej w Gdańsku Liu 
Yuanyuan. To pierwsza wizyta konsula Chin w Wejherowie.  
W czasie spotkania dys-
kutowano o możliwo-
ściach współpracy 
w dziedzinie rozwoju 
lokalnego między regio-
nem Kaszub a prowincją 
Kuejczou. Jak podkreśli-
ła konsul generalna 
Chińskiej Republiki Lu-
dowej w Gdańsku Liu 
Yuanyuan Kuejczou jest 
ewenementem chińskiej 
kultury, podobnie jak 
Kaszuby ze swoimi kra-
jobrazami i tradycjami. 
- Kaszubi wyróżniają się niepowtarzalnym folklorem, tradycją, kulturą, 
a największym skarbem tej grupy jest ich język – mówi Liu Yuanyuan. -
Kaszuby to bardzo ciekawy region, który wciąż poznaję jako konsul 
i chciałabym, aby poznali go także moi rodacy. Dziękuję za wspaniałe przy-
jęcie prezydentowi Wejherowa, który starannie przygotował tę wizytę 
i pokazał mi różne oblicza miasta – ze wspaniałymi zabytkami i bogatą 
historią, a z drugiej strony miasta nowoczesnego i wciąż rozwijającego się. 
Konsul Chin zwiedziła ratusz i Filharmonię Kaszubską, gdzie osobiście 
mogła zapoznać się z działalnością kulturalną Wejherowskiego Cen-
trum Kultury. 

Ambasador Azerbejdżanu w ratuszu 
W Wejherowie gościł Hasan Aziz Hasanov -
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Repu-
bliki Azerbejdżanu w Polsce, któremu towarzy-
szył senator RP Kazimierz Kleina. Goście zostali 
przyjęci w ratuszu przez zastępcę prezydenta 
Wejherowa Piotra Bochińskiego oraz wzięli 
udział w Dniu Azerbejdżanu zorganizowanym 
w wejherowskim muzeum. 

Podczas wizyty ambasador zwiedził ratusz, po 
którym oprowadził go sekretarz miasta Bogu-
sław Suwara. Rozmawiano o potrzebie nawiąza-
nia bliższych kontaktów turystycznych, kultural-
nych a przede wszystkim gospodarczych. Jak in-
formuje Leszek Glaza, odbyło się także nieformal-
ne spotkanie ambasadora Hasana Hasanova 
z przedstawi-cielami Regionalnej Izby Przemysło-
wo-Handlowej, podczas którego rozmawiano 
o możliwości współpracy lokalnych firm 
z ewentualnymi partnerami z Azerbejdżanu.  

Wizyta ambasadora Mołdawii  
Wejherowo odwiedził ambasador Mołdawii  
w Polsce Iurie Bodrug, którego gościł w ratu-
szu prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt. Celem wizyty ambasadora Mołdawii 
było zapoznanie się z funkcjonowaniem miej-
skiej administracji samorządowej i korzyścia-
mi dla miasta wynikającymi z integracji w ra-
mach Unii Europejskiej. 
Jak poinformował ambasador, aby zachęcić 
polskich przedsiębiorców do inwestowania  
w Mołdawii, planowane jest zorganizowanie 
polsko-mołdawskiego forum gospodarczego. 
Mołdawianie liczą na rozwój wzajemnych kon-
taktów kulturalnych i międzyludzkich na po-
ziomie lokalnym, w tym wymianę młodzieży. 
Podkreślił również, że jest zachwycony kulturą 
kaszubską.  

 

Były premier Japonii i rozmowy o energetyce  
Na zaproszenie Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Wej-
herowie gościł były premier Japonii Naoto Kan wraz z grupą eks-
pertów ds. energetyki. Gości przyjął w ratuszu prezydent Wejhero-
wa Krzysztof Hildebrandt. 
Oficjalne spotkanie 
odbyło się z udzia-
łem prezesa Regio-
nalnej Izby Przemy-
słowo-Handlowej 
Leszka Glazy, zastęp-
cy prezydenta Bog-
dana Tokłowicza 
i Piotra Bochińskiego, 
sekretarz miasta 
Bogusława Suwary 
i skarbnika miasta 
Arkadiusza Kraszkie-
wicza.  Premier Naoto Kan wziął udział w spotkaniu na temat „Energetyka 
odnawialna – szansa i przyszłość dla naszego regionu”, na które przybyły 
m.in. osoby zajmujące się produkcją energii ze źródeł odnawialnych, oso-
by interesujące się osiągnięciami Japonii w tym zakresie oraz przeciwnicy 
energii jądrowej, m.in. przedstawiciele gminy Mielno. Naoto Kan opowie-
dział o przebiegu awarii w Fukushimie i konsekwencjach dla systemu 
energetycznego Japonii. Jak podkreślił, wstrzymano pracę 54. reaktorów 
jądrowych poddając je szczegółowym przeglądom technicznym. Dlatego 
w Japonii powrócono do produkcji energii elektrycznej  
z paliw kopalnych i podjęto intensywne działania na rzecz ograniczenia 
zużycia energii elektrycznej. Zdecydowano się też na maksymalne wyko-
rzystanie źródeł energii odnawialnych, w tym elektrowni wiatrowych, 
wodnych i baterii słonecznych, a do ogrzewania – źródeł geotermalnych.  
Naoto Kan powiedział, że sam na swoim dachu ma zamontowaną baterię 
słoneczną i jak wielu Japończyków jest nie tylko odbiorcą energii elek-
trycznej, ale także jej producentem.  
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   Rozbudowa sieci światłowodowej  
Urząd Miejski w Wejherowie podpisał umowę z firmą 
Textel na zaprojektowanie i rozbudowę światłowodu 
na terenie Wejherowa, na którym funkcjonuje sieć mo-
nitoringu miejskiego. 
Jak informuje sekretarz miasta Bogusław Suwara, podpisana 
umowa jest trzecim etapem rozbudowy  światłowodu. Obec-
ny etap posłuży nie tylko do rozbudowy sieci monitoringu, 
ale również połączenia jednostek administracyjnych miasta 
i szkół samorządowych. Miasto zamierza na tej sieci budo-
wać także bezpłatny internet poprzez wifi w miejscach pu-
blicznych dla mieszkańców i turystów oraz innych osób 
przebywających czasowo na terenie Wejherowa.   
- Budowana sieć światłowodowa zaczyna się i kończy na 
ratuszu i obejmie pętlą całe Wejherowo – mówi Bogusław 
Suwara dodając, że od strony południowo-wschodniej sieć ta 
sięgać będzie do Węzła Zryw, a następnie poprzez ul. Necla 
pójdzie północną stroną miasta a przez Węzeł Kwiatowa 
wróci do Śródmieścia.  
Koszt budowy światłowodu nie jest już tak drogą inwestycją 
jak dawniej, dlatego obecnie warto było podjąć to zadanie. 
Koszt realizacji umowy wynosi ok. 195 tys. zł brutto.  

Strażacy OSP ocenili swoją działalność 
Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie pod-
czas zebrania sprawozdawczego udzielili absolutorium Za-
rządowi i prezesowi Zenonowi Frankowskiemu. 
Składając sprawozdanie za ubiegły rok prezes Frankowski 
powiedział, że wejherowskie koło OSP, które w tym roku 
obchodzić będzie swoje 140-lecie, liczy 68 członków, w tym 
13 kobiet stanowiących Kobiecą Drużynę Pożarniczą. W 20-
13 r. strażacy OSP uczestniczyli w 8 akcjach, w tym m.in. 
dwukrotnie w gaszeniu pożarów i pięciokrotnie w likwidacji 
miejscowych zagrożeń. Brali też udział w zawodach sporto-
wo-pożarniczych.  

Poprawa bezpieczeństwa  
na skrzyżowaniu ul. Orzeszkowej i Gdańskiej 

Instalacja rejestrująca kierowców łamiących przepisy ru-
chu drogowego, która została założona na skrzyżowaniu 
ulic Orzeszkowej i Gdańskiej, ma na celu ograniczenie licz-
by wypadków, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa 
na tym odcinku drogi. System monitorujący, którego za-
rządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad, Oddział w Gdańsku, działa poprawnie i zgodnie z 
prawem. 
   Urządzenie samoczynnie rejestrujące przejazd pojazdów 
na czerwonym świetle zostało założone po wykonaniu 
analizy zdarzeń przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w 
Warszawie. Z analizy wynikało, iż w okresie ostatnich 
dwóch lat na skrzyżowaniu ul. Orzeszkowej i Gdańskiej 
miały miejsce 32 kolizje, w tym 1 wypadek, w którym 4 
osoby zostały ranne.  
   Jak twierdzi Zenon Hinca komendant Straży Miejskiej  
w Wejherowie, podane wcześniej 32 zdarzenia, mogą nie 
odzwierciedlać w pełni ilości zdarzeń drogowych, gdyż 
wielu kierowców dogaduje się bez udziału policji (liczba ta 
może być 2- lub 3- krotnie wyższa).  
   W 2001 r. w tym miejscu  zginęły na miejscu dwie dziew-
czynki stojące na przystanku autobusowym. Na dziew-
czynki najechał rozpędzony samochód. Wówczas miesz-
kańcy apelowali do GDDKiA o postawienie  tablicy  „Czarny 
punkt”.   
- Podkreślić warto, że od nowego roku na drodze krajowej 
nr 6, gdzie działa system radarowego pomiaru prędkości 
oraz kamery samoczynnie rejestrującej przejazd pojazdów 
na czerwonym świetle, nie zaistniał żaden wypadek śmier-
telny - mówi Zenon Hinca komendant Straży Miejskiej  
w Wejherowie. - Natomiast na drogach powiatowych wy-
darzyło się 7 wypadków śmiertelnych, w tym dwa w Wej-
herowie – na ul. 12 Marca i ul. Sobieskiego. 

Szczególna ostrożność na skrzyżowaniu  
Na drodze krajowej nr 6, na której kierowcy nagminnie 
popełniają wykroczenia, obowiązuje podwyższona dla 
terenu zabudowanego prędkość do 70 km/h.  
• Gdy kierowca jedzie z prędkością 60 km/h (16,7m/s), 
droga hamowania wynosi wówczas 27,8 m. Pojazd ha-
muje i zatrzymuje się przed linią zatrzymań.  
• Dla prędkości 80 km/h (22,2m/s) droga hamowania 
wynosi już 49,4  i  na przejechanie jej bez zmiany prędko-
ści zajmuje równo 3s.  
• Dla prędkości 90 km/h droga hamowania wynosi 
62,5m, a przejechanie jej zajmuje 3,3s, wiec kierowca 
wjeżdża na skrzyżowanie na czerwonym świetle – a tego 
robić mu nie wolno.  
Ponadto należy też dodać, że kierujący pojazdem podczas 
zbliżania się do skrzyżowania musi zachować szczególną 
ostrożność (art. 25 Ustawy prawo o ruchu drogowym).  
Od kilkunastu lat w Polsce obowiązuje prawo, które jasno 
i precyzyjnie określa długość określonych sygnałów 
świetlnych. Długość tych sygnałów na skrzyżowaniu ul. 
Orzeszkowej i Gdańskiej jest zgodna z prawem. O ewen-
tualnej zmianie długości świateł lub instalacji dodatko-
wych urządzeń do odliczania czasu pozostałego do zmia-
ny świateł decyduje zarządca drogi krajowej, czyli Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w 
Gdańsku. 
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Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy 
W Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie w ramach Pomorskie-
go Programu Edukacji Morskiej, został zorganizowany pik-
nik naukowo-żeglarski. Uczestnikami spotkania byli ucznio-
wie piątych klas ze szkół woj. pomorskiego, którzy zakwalifi-
kowali się do projektu „Złap wiatr w pomorskie żagle wie-
dzy”. Gościem specjalnym był Mateusz Kusznierewicz, który 
opowiadał dzieciom i młodzieży o swojej karierze sportowej 
związanej z żeglarstwem regatowym. Podczas pikniku ucznio-
wie mogli obejrzeć żaglówkę, poznać zasady żeglarskiej etykie-
ty i zasady udzielania pierwszej pomocy na wodzie.  

Konkurs z okazji wyzwolenia Wejherowa 
Kolejną rocznicę wyzwolenia naszego miasta spod okupa-
cji hitlerowskiej SP nr 9 uczciła organizując VII edycję 
Konkursu Miejskiego „Podchody Międzyprzedmiotowe z 
okazji Wyzwolenia Miasta Wejherowa”.  
Konkurs przebiegał w trzech etapach: test interaktywny, 
podchody na terenie miasta oraz drużynowy konkurs 
wiedzy o mieście. Zwycięzcą konkursu została drużyna 
gospodarzy, która wystąpiła w składzie: Marta Płotka, 
Maciej Sobkiewicz oraz Zuzanna Patok.  Pozostałe miejsca 
zajęły kolejno: SP 6, SP 11 oraz SSP.  

Sześciolatki do szkoły 
Ustawa „sześciolatkowa”  została przyjęta przez Sejm  
w sierpniu ubiegłego roku, a weszła w życie 14 listopa-
da. Zgodnie z nią, wszystkie sześciolatki od początku 
roku szkolnego 2014/2015, czyli od 1 września, pójdą 
do pierwszej klasy szkoły podstawowej.  
Obowiązek szkolny objął wszystkie dzieci siedmioletnie 
urodzone w roku 2007 oraz dzieci sześcioletnie urodzone 
w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. Do szkoły 
będą mogły pójść także pozostałe dzieci z tego rocznika, 
urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku, 
jeśli będzie taka wola rodziców. 
Do pierwszych klas mogą w tym roku zacząć uczęszczać tak-
że dzieci pięcioletnie, czyli urodzone w 2009 r., jeśli tego ze-
chcą ich rodzice i dyrektor szkoły wyrazi taką zgodę. Potrzeb-
na jest także opinia publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej. To prawo będzie dotyczyło także kolejnych 
roczników pięciolatków. W bieżącym roku szkolnym po raz 
ostatni mogliśmy wybrać, czy nasze sześcioletnie dziecko 
pójdzie do zerówki, czy pierwszej klasy podstawówki.  
- Według danych, w roku szkolnym 2014/2015 w Wejhero-
wie obowiązek szkolny dotyczy 1062 dzieci pięcioletnich  
i 811 dzieci sześcioletnich – mówi zastępca prezydenta 
Wejherowa Bogdan Tokłowicz. - Wszystkie szkoły podsta-
wowe mają sale dydaktyczne do prowadzenia zajęć dla pię-
ciolatków i sześciolatków, wyposażone są w odpowiednie 
pomoce dydaktyczne, które sukcesywnie są uzupełniane w 
zależności od potrzeb. Sale lekcyjne składają się z dwóch 
części: edukacyjnej i rekreacyjnej.  
    W ubiegłym roku przy dwóch wejherowskich szkołach – 
SP nr 8 i SP nr 9 powstały nowoczesne place zabaw, speł-
niające wymogi programu „Radosna Szkoła”. Do dyspozycji 
dzieci są zjeżdżalnie, huśtawki, równoważnie, piramida 
z lin, ścianka wspinaczkowa. W tym roku powstaną place 
zabaw przy dwóch kolejnych szkołach – SP nr 6 i SP nr 11. 
W ten sposób wszystkie wejherowskie szkoły podstawowe 
będą miały place zabaw.  

Laureatka konkursu MEN  
Justyna Ostrowska, przewodnicząca Rady Rodziców  
w SP nr 9 w Wejherowie otrzymała tytuł  Laureata III edycji 
konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat i jestem 
aktywny”. Dyplom odebrała z rąk Kurator Oświaty podczas 
Pomorskiej Gali III edycji konkursu MEN „Mam 6 lat i jestem 
aktywny”. Celem konkursu było promowanie i upowszech-
nienie najciekawszych inicjatyw podejmowanych w celu za-
pewnienia dzieciom sześcioletnim przyjaznej adaptacji do 
edukacji szkolnej. 

Poradnictwo bez barier  
Stowarzyszenie OVUM, które prowadzi Biuro Porad  Oby-
watelskich w Gdyni, rozpoczęło realizację projektu 
„Poradnictwo bez barier”. Projekt dotyczy bezpłatnej po-
mocy prawnej, psychologicznej i pedagogicznej świadczo-
nej w miejscu pobytu osób chorych/niepełnosprawnych 
oraz ich opiekunów. Terenem realizacji projektu jest Trój-
miasto i tzw. Małe Trójmiasto Kaszubskie  (Rumia, Reda, 
Wejherowo). Osoby chore i niepełnosprawne i  ich opieku-
nowie będą mogli skorzystać z kompleksowej pomocy bez 
konieczności opuszczania domu lub szpitala. Prawnicy, 
terapeuci dojadą bezpłatnie na konsultację do miejsca po-
bytu. Rejestracja: tel. 58 661 31 51 (poniedziałek, wtorek,  
środa 12-20, czwartek: 8 -16) lub mailowo przez formularz 
zgłoszeniowy: www.ovum.org.pl. 



Marzec 2014 r.                                                       Nowiny - wejherowo.pl                                                                Str. 7                                                                                      

Stowarzyszenie  „Przystanek” zaprasza  
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przy-
stanek” zaprasza na cykl zajęć „W zdrowym ciele zdrowy 
duch”, które zachęcałyby zainteresowane osoby do skorzysta-
nia z oferty zajęć praktycznych z zakresu poradnictwa wy-
kwalifikowanego dietetyka oraz zajęć terapeuty zajęciowego. 
Program „W zdro-
wym ciele zdrowy 
duch” skierowany 
jest do osób doro-
słych pełnospraw-
nych i niepełno-
sprawnych z Wej-
herowa. Program 
wspierany jest 
przez miasto Wej-
herowo. Kontakt: 
tel. 882-030-451 lub stowarzysznie_przystanek@wp.pl. Udział 
w zajęciach jest nieodpłatny. Cykl sześciu spotkań odbywać 
się będzie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. 
Odrębnej 17 w Wejherowie.   

Zakończony turniej skata sportowego  
Zakończył się Turniej Skata Sportowego o Puchar Ziemi 
Puckiej 2013/2014. Rozegrano 10 gier turniejowych, w 
których uczestniczyło 14 zespołów (60 zawodników).  
W turnieju dobrze spisali się skaciści z wejherowskiego 
oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, którzy zaję-
li drużynowo piąte miejsce. Indywidualnie Władysław 
Szreder zajął 10. miejsce, Mieczysław Bryła 12, kapitan 
zespołu - Jerzy Szreder 15., a Benedykt Włodarek - 45.   

Stowarzyszenie na rzecz  
Osób z Autyzmem 

Z inicjatywy rodziców dzieci dotkniętych autyzmem w lutym 
br. powstało Wejherowskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z 
Autyzmem.  
   Celem działania stowarzysze-
nia jest dbanie o rozwój  
i integrację ze społeczeństwem 
osób z autyzmem i ich rodzin, a 
w przyszłości stworzenie 
dziennego centrum pobytu dla 
dorosłych z tą niepełnospraw-
nością. Jak mówią członkowie 
stowarzyszenia, zwracają również  uwagę na fakt stale ro-
snącej zachorowalności na tę niegdyś bardzo rzadką cho-
robę. Zapraszają wszystkich zainteresowanych problemem 
autyzmu, chętnych nieść pomoc wolontariuszy, firmy do 
współpracy, ale również osoby potrzebujące wsparcia.  
Podczas spotkań można podzielić się swoimi doświadczeniami.  

Spotkania odbywają się każdą środę w godz. 16-19  
w siedzibie Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego 
nr 1 przy ul. Sobieskiego 279 w Wejherowie. tel. 609 507 
971; 512 491 171.  Super pączki dla Marcina 

Właścicielka Cukierni Wenta w Wejherowie Elżbieta Wen-
ta przekazała czek w wysokości 1500 zł dla 7-letniego Mar-
cina na rozwijanie sportowych pasji, a Bogdan Tokłowicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa dodatkowo podarował 
piłkę nożną.  Cukiernia w Tłusty Czwartek już po raz drugi 
zorganizowała akcję „Super Pączki Pomagają Dzieciom”, 
z której 5 proc. dochodu przeznaczonych było na wsparcie 
finansowe dzieci.  

Jeśli chcesz zostać rodzicem zastępczym  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie po-
szukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastęp-
czej. Poszukiwane są osoby, u których potrzeba pomocy 
dzieciom wypływa nie tylko z potrzeby serca, ale i wiedzy 
na temat specyfiki rodzicielstwa zastępczego, możliwych 
kłopotów wychowawczych,  także świadomości własnych 
możliwości finansowych przy wychowaniu dzieci. Chętni 
do pomocy i współpracy mogą zgłosić się do Powiatowego 
Centrum pomocy Rodzinie w Wejherowie ul. Sobieskiego 
279A, by dowiedzieć się czy spełniają kryteria pozwalają-
ce zostać rodzicem zastępczym. Poszukiwane są także 
osoby chętne, w tym młodzież jako wolontariusze, którzy 
chcieliby poświęcić swój czas przy odrabianiu lekcji bądź 
organizacji czasu wolnego dzieciom przebywającym  
w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka. 
Więcej informacji: www.pcprwejherowo.pl. 

 

10 lat  Klubu Kwadransowych Grubasów 
Wejherowski Klub Kwadransowych Grubasów obchodził 
swoje 10-lecie działalności. W spotkaniu z klubowiczkami 
uczestniczył prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt ze 
swoim zastępcą Bogdanem Tokłowiczem. Podczas uroczysto-
ści odznaczenia klubowe otrzymały: Barbara Cyklik, Teresa 
Czoska, Krystyna Szpakiewicz i Brygida Pawlak.  
Jak mówi Elżbieta Smolińska, obecnie stałych klubowiczek 
jest 40. Każda może pochwalić się efektem zgubienia około 
10-15 kilogramów. Zajęcia na Krytej Pływalni przy Zespole 
Szkół nr 3 odbywają się w poniedziałki i czwartki, zawsze 
o godz. 20. 
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Dziewczęta rywalizowały w mini-siatkówce  
W hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie został rozegrany 5 marca br. 
Półfinał Północny Kinder-Sport w Mini-Siatkówce Dziewcząt „trójek”- rocznik 
2002 (piąte klasy SP).  
Jak informuje Elżbieta Majerowska – organizator turnieju, po rozegraniu elimi-
nacji w 4. grupach wyłoniono finałową szóstkę. W turnieju zwyciężyła Zatoka 
Puck przed Szkołą Podstawową nr 29 Gdynia i UKS Wieżyca Stężyca. Kolejne 
miejsca wywalczyły zespoły: czwarte - SP8 Słupsk 2, piąte - SP8 Słupsk 1, szó-
ste - SP9 Rumia. W turnieju rywalizowały łącznie 22 drużyny z Pomorza. 
Tego samego dnia w turnieju Kinder-Sport rywalizowały 32 zespoły „dwójek” 
p o m o r s k i c h 
dziewcząt rocz-
nika 2003 
i młodszych, czy-
li w wieku od 
9 do 11 lat. 
Pierwsze miejsce 
zdobyła drużyna 
SP 9 Rumia 1, 
drugie – SP Puck 
1, a trzecie – UKS 
Wieżyce Stężyca 
1. Kolejne miej-
sca: czwarte - 
SPS Lębork 5, 
piąte - SP9 Rumia 2, szóste - SPS Lębork 2. Wejherowianki z SP6, mimo awansu 
do drugiego etapu, nie poradziły sobie z lepiej grającymi rywalkami wygrywa-
jąc tylko jedno spotkanie 15:10 z SP 9 Rumia 7. 

Wędruj pieszo z przewodnikami 
Seniorzy z Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, członkowie koła miejskiego PTTK oraz Urząd 
Miejski w Wejherowie zachęcają wszystkich, którzy 
lubią spacerować, na wspólne spędzanie czasu na ło-
nie przyrody. 
- Seniorzy z Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku i wejherowscy przewodnicy przygotowali tej wio-
sny ciekawy program zajęć turystyczno- krajoznawczych 
– mówi Jacek Thiel, zastępca kierownika Wydziału Kultu-
ry, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki – biorąc 
udział w zajęciach z turystyki pieszej, aktywnie spędzamy 
wolny czas i jednocześnie poznajemy osobliwe miejsca 
w Wejherowie i naszym powiecie. 
W ostatni dzień lutego grupa przeszła przez redzkie osiedle 
Betlejem, wejherowskie Os. Fenikowskiego i Os. Kaszubskie. 
Tematem wycieczki była twórczość kaszubskiego rzeźbiarza 
i malarza Zygmunta Leśniowskiego, który w 2011 r. otrzy-
mał  prestiżowe wyróżnienie - Nagrodę Remusa za osiągnię-
cia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechnia-
nie i ochronę kultury. 

Wejherowscy strażnicy mistrzami 
ogólnopolskiego turnieju 

 Po raz kolejny wejherowscy strażnicy miejscy zostali 
mistrzami w ogólnopolskim turnieju Halowej Piłki 
Nożnej Straży Miejskich i Gminnych o Puchar Komen-
danta Straży Miejskiej w Debrznie.  
Podczas zawodów, które odbyły się w hali sportowej 
w Debrznie, wejherowianie wygrali wszystkie swoje me-
cze pokonując SM Biały Bór, SM Rumia, SM Pruszcz Gdań-
ski, SM Toruń, SM Bobolice i SM Debrzno.  Najlepszym 
strzelcem zawodów  został  Sławomir Walczewski ze Stra-
ży Miejskiej w Wejherowie, który zdobył 15 bramek. Dru-
gie miejsce zdobyła Straż Miejska z Bobolic, a trzecie SM 
z Debrzna. Kapitan wejherowskich strażników Sławomir 
Walczewski podkreśla, że poziom turnieju był wysoki, 
a wywalczenie zwycięstwa nie było łatwe. Wcześniej SM 
w Wejherowie wywalczyła tytuł mistrza województwa 
pomorskiego Straży Miejskich w Gdańsku. 

Kickboxing dla najmłodszych  
Wejherowskie Stowarzyszenie Sporto-
we ogłasza nabór dzieci od lat pięciu na 
kickboxing. Zajęcia odbywają się w  sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 2 w Wejherowie. Trene-
rem Klubu jest licencjonowany przez 
Ministerstwo Sportu instruktor kick-
boxingu Rafał Karcz. Zajęcia odbywają 
się w środy od godz. 17.45 oraz piątki 
od godz. 16.30 (grupa początkująca). 
Klub w swoim dorobku ma wiele meda-
li zawodów ogólnopolskich oraz mię-
dzynarodowych i jako jedyny w mieście 
może poszczycić się zdobyciem dwóch 
Pucharów Świata w kickboxingu naj-
większej organizacji kickboxingu na 
świecie WAKO (Węgry 2013'). WSS po-
siada własny autorski system szkolenia 
sportowego w grupie dzieci, który 
sprawdza się od 2007 r. Klub organizuje 
częste wyjazdy na zawody oraz obozy 
letnie i zimowe, które są zgłaszane do 
kuratorium oświaty. Klub także przepro-
wadza egzaminy na stopnie. Serdecznie 
zapraszamy.  Bliższe informacje u trene-
ra, Rafała Karcza: 695 650 914 oraz na 
stronie  www. sportwejherowo.pl 
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koncerty-wystawy-spotkania   
KWIECIEŃ 2 0 1 4 

Wejherowskie Centrum Kultury 
2.04, godz. 20 - Spektakl „Dwie połówki pomarańczy”, Sala 
Główna, bilety: 80 zł. Spektakl dla widzów dorosłych. 
Występują: Ewa Złotowska, Cynthia Kaszyńska, Julia Ka-
ńska/ Aleksandra Szwed, Jarosław Boberek, Cynthia Kuź-
niak 
4.04, godz. 19 - Recital Jarosława Chojnackiego „Sens życia”, 
sala Główna, bilety: 10 zł 
6.04, godz. 16 - Spotkanie z Joanną Szczepkowską, Sala 
Główna, wstęp wolny, Biesiada literacka 
9.04, godz. 19 - Spektakl „Edith & Marlene”, Sala Główna, 
bilety: 35 zł normalny, 30 zł ulgowy 
10.04, godz. 18 - Wystawa Wielkanocna, foyer, wstęp wol-
ny. Wystawa twórczych dokonań grup plastycznych działa-
jących w pracowniach artystycznych w Wejherowskim Cen-
trum Kultury połączona z happeningiem „Malowanie jajek”. 
11.04, godz. 19 - „Droga Krzyżowa. Z Chrystusem na Kalwa-
rii Wejherowskiej”,  Sala Główna, wstęp wolny (odbiór bez-
płatnych biletów od 2 kwietnia w kasie WCK). Rozważania 
czyta: Jerzy Kiszkis, muzyka: zespół wokalny Art’n’Voices 
24.04, godz. 19 - Spektakl „Prośba o spokojny sen” Teatru 
Ruchu „Mo-sHE”, Sala Główna, wstęp wolny (odbiór bezpłat-
nych biletów od 2 kwietnia w kasie WCK) 
 26.04, godz. 10 - Warsztaty Muzyczne, bilety: 20 zł 
Jednodniowe warsztaty z perkusistą Tomaszem Łosowskim, 
gitarzystą Marcinem Wądołowskim oraz basistą Karolem 
Kozłowskim. Przeznaczone dla osób, które już grają na in-
strumentach. Będą prowadzone w osobnych salach dla każ-
dego instrumentu. Zajęcia odbędą się w godz. 10-14 i 15-18. 
Wejściówka 20 zł /do nabycia przed warsztatem lub zakup 
w godzinach pracy kas. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc 
prosimy o wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne 58 672 27 
75 lub mailowe: wck@wck.org.pl. 
26.04, godz. 20.30 - Budka Suflera „Cień Wielkiej Góry”, 
Sala Główna, bilety: 130 zł (w sprzedaży od 2 kwietnia). 
Muzycy jednej z legend polskiego rocka – Budki Suflera – 
kończą działalność. Zespół na początku marca wyruszył w 
pożegnalną trasę koncertową, która potrwa do grudnia 
2014 r. Po 40. latach obecności na scenie grupa żegna się z 
publicznością. Na mapie ostatniej trasy nie mogło zabrak-
nąć Wejherowa. Podczas koncertu "Cień Wielkiej Góry" 
gościnnie wystąpi Felicjan Andrzejczak. 
MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ  
13.04 Niedziela Palmowa 
- godz. 10 – inscenizacja wjazdu Chrystusa do Jerozolimy 
- godz. 15 – Misterium Męki Pańskiej na Kalwarii 
18.04 Wielki Piątek 
- godz. 10 – Misterium Męki Pańskiej na Kalwarii 

KULTURALNIE W WEJHEROWIE 

Miejska Biblioteka Publiczna  
2.02 - Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci.  
Bohaterką kolejnego spotkania będzie Liliana Bardijewska. 
2.04 – Dyskusyjny Klub Książki dla Młodzieży - książka 
Johna Boyne’a „Chłopiec w pasiastej piżamie”. 
3.04, godz. 16 – Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych: 
Andrzej Stasiuk „Nie ma ekspresów przy żółtych drogach” 
oraz Małgorzata Szejnert „My, właściciele Teksasu”. 
4.04, godz. 17 – wernisaż YMCA 
9.04 – Klub Małego Czytelnika 
10.04 - Spotkanie literackie z Józefem Franciszkiem Wójci-
kiem, autorem książki „Kaszubskie losy”, laureatem Gryfa 
Literackiego 2013.  
23.04 – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Lekcje 
biblioteczne dla młodzieży szkolnej – o poszanowaniu 
praw autorskich w Polsce.  
23.04 – Klub Małego Czytelnika 
25.04 – Wernisaż Aleksandry Mazurkiewicz: „Poezja  
w malarstwie i metaloplastyce” 

Więcej informacji: www.biblioteka.wejherowo.pl  

Film o Reginie  Osowickiej 
Urząd Miejski w Wejherowie realizuje film dokumentalny  
o Reginie Osowickiej „Pani Regina, niezwykła wejherowianka”.  

Nauczycielka, redaktor w gdańskim Wydawnictwie Mor-
skim, autorka książek poświęconych historii Wejherowa 
oraz biografii postaci związanych z miastem, przez wiele 
lat pełniła funkcję wiceprezesa Komitetu Piaśnickiego. Od-
znaczona Złotym Krzyżem Zasługi oraz za wybitne zasługi 
w działalności na rzecz kultury polskiej i zachowania dzie-
dzictwa kulturowego, za szczególne osiągnięcia w pracy 
oświatowej i społecznej – Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.  
Film przygotowują pracownicy UM w Wejherowie - Kinga 
Wasylka i operator Przemysław Dopke.  
- Widzowie będą mogli poznać Reginę Osowicką nie tylko 
jako pisarkę i działaczkę społeczną, ale jako kobietę i matkę 
– mówi Jacek Thiel, zastępca kierownika Wydziału Kultury, 
Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki UM w Wejherowie. 
– Regina Osowicka będzie opowiadała o swoim dzieciństwie, 
okresie studiów we Wrocławiu, pracy w wejherowskim li-
ceum. Autorom przyświeca cel, aby zasłużoną dla Wejherowa 
panią Reginę, poznać od strony prywatnej. W filmie znajdą się 
także wypowiedzi uczniów, przyjaciół oraz wspierających jej 
działalność i twórczość samorządowców, takich jak np. prezy-
dent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. 

 

Wielkanocna wycieczka po Kalwarii  
Przewodnik PTTK Renata Makiła zaprasza na spacer po 
Kalwarii Wejherowskiej w drugi dzień Świąt wielkanoc-
nych - 21 kwietnia br. o godz. 17. Zbiórka przy ratuszu  
w Wejherowie. Wycieczka trwa ok. 2,5 godziny. 
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NOWINY - Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Wejherowie - 
egzemplarz bezpłatny. Redaktor prowadzący: Iwona Rogacka.    

 Tel. (58) 677 70 56, fax (58) 672 12 57; e-mail: nowiny@wejherowo.pl;   
Materiały informacyjne przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego. Ogłoszenia i komunikaty stowarzyszeń oraz instytucji użyteczności 

publicznej drukowane są bezpłatnie.  Wydawca: Urząd Miejski w Wejherowie. Nakład 
6 000 egz. Skład komputerowy: własny. Druk: Wejherplast. 

URZĄD MIEJSKI  
w Wejherowie  

Plac Wejhera 8 - Ratusz Miejski  

Informacja:  
 (58) 677 70 00, fax (58) 672 12 57  

Prezydent Miasta: Krzysztof Hildebrandt 
Sekretariat Prezydenta Miasta 

 (58) 677 70 19,  (58) 677 70 20 
Zastępca Prezydenta: Bogdan Tokłowicz 

Zastępca Prezydenta: Piotr Bochiński 
Sekretariat Zastępców Prezydenta 

(58) 677 70 03, (58) 677 70 04, (58) 677 70 50 
Sekretarz Miasta: Bogusław Suwara  

(58) 677 70 20 
Skarbnik Miasta: Arkadiusz Kraszkiewicz 

(58) 677 71 59  

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO 
(w nawiasie - kierownicy) 

 ■   Plac Wejhera 8 
Wydział Ogólno-Organizacyjny  

(58) 677 70 30,  (58) 677 70 44 (fax)   
Sekretariat Rady Miasta  

(58) 677 70 26, (58) 677 70 27 
  Wydział Kultury, Spraw Społecznych,  

Promocji i Turystyki   
(Michał Jeliński) - (58) 677 70 37, (58) 677 70 38 

Zespół ds. Promocji i Turystyki 
(Jacek Thiel) - (58) 677 70 46 
Straż Miejska (Zenon Hinca)   

986,  (58) 677 70 40, (58) 672 64 49 (fax) 
 ■   Ulica 12-go Marca 195 - Kancelaria Ogólna 

Wydział Spraw Obywatelskich  
(Mariola Pokraczyńska)   

Ewidencja: (58) 677 70 12, (58) 677 70 15   
Dowody osobiste: (58) 677 70 17 

Wydział Finansowy (Izabela Noetzel)  
(58) 677 71 61 Sekretariat: (58) 677 71 59 

Wydział Inwestycji, Gospodarki  
Komunalnej i Ochrony Środowiska 

(Stanisław Brzozowski)  
Sekretariat: (58) 677 71 03; (58) 677 71 04,  

W. Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki 
(Mirosław Ziemann)  

Sekretariat: (58) 677 71 43, (58) 677 71 44 
Miejski Konserwator Zabytków 

(Anita Jaśkiewicz-Sojak) (58) 677 71 41 
Wydział Spraw Lokalowych  

(Krystyna Niklewicz)  (58) 677 71 25  
Urząd Stanu Cywilnego  

(Alina Kieda-Szefka) (58) 677 71 31  
Ewidencja Działalności Gospodarczej  

(58) 677 71 34, (58) 677 71 36 
Inspektorat Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego 

 (58) 677 71 37,  (58) 677 71 39 
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych   

(Dorota Popiołek)  (58) 672 19 66, (58) 677 56 34 (fax),  
(58) 736 29 22 

Zakład Usług Komunalnych (Roman Czerwiński)  
ul. Obrońców Helu 1 (58) 672 13 34, (58) 672 10 21 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (Czesław Kor-
del) ul. Tartaczna 2, (58) 572 29 30, (58) 572 29 32 
Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych,  

(p.o. Jarosław Jędrzejewski), ul. Sobieskiego 251   
(58) 677 50 00, (58) 672 47 97 

Wejherowskie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego  
(Ewa Puchowska), ul. Parkowa 2A/20 

(58) 677 46 16, (58) 672 47 26 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (p.o. Anna Kosmalska)  

ul. Kusocińskiego 17, (58) 672 41 70   
Wejherowskie Centrum Kultury  (Jolanta Rożyńska)  

ul. Sobieskiego 255, (58) 672 27 75 
Miejska Biblioteka Publiczna  

(Danuta Balcerowicz), ul. Kaszubska 14, (58) 677 65 70 
Wypożyczalnia, dorośli (58) 677 65 74 

Wiosenna wystawka  
Przypominamy mieszkańcom miasta Wejherowa, że od 1 lutego 2014 r. obo-
wiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla zabudowy 
jednorodzinnej, który znajduje się na stronie Zakładu Usług Komunalnych: 
www.zukwejherowo.pl w zakładce „Harmonogram wywozu śmieci”. Harmo-
nogram obejmujący pięć rejonów Wejherowa obowiązuje do 31 grudnia 2014 r.  
Od 14 do 18 kwietnia br. odbywać się będzie zbiórka odpadów wielkogabary-
towych (wykaz ulic i terminy: www.zukwejherowo.pl), zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz materiałów budowlanych pochodzących 
z drobnych remontów domowych (ilość do 160 litrów) odbywa się w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – wjazd od strony ul. Chopina. 

Bezpłatna zbiórka odpadów niebezpiecznych  
Zachęcamy do skorzystania z kolejnej objazdowej zbiórki odpadów 
niebezpiecznych w Wejherowie,  która odbędzie się w  dniach 4 i 
5.04 oraz 11 i 12.04.2014 r.  
W ramach prowadzonej zbiórki, od mieszkańców i z placówek oświato-
wych, odbierane będą za darmo: sprzęt elektryczny i elektroniczny (nie 
większy niż telewizor), resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalniki, zu-
żyte tonery, przepracowane oleje, przeterminowane leki, świetlówki, ża-
rówki, termometry, przełączniki, baterie i akumulatory. 

PUNKTY POSTOJU SAMOCHODU: 

4 kwietnia   
9:00 Zespół Szkół nr 2,  ul. Gdańska 30; 9:40 ZSO nr 2, Os. Kaszubskie 27 
(postój  ul. Weteranów); 10:20 Społeczna SP nr 1, ul. Obrońców Wybrzeża 
1; 11:00 Zespół Szkół nr 3, ul. Nanicka 22; 12:00- 12:20 Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 3, ul. Budowlanych 2. 

5 kwietnia   
9:30 ul. Broniewskiego/Graniczna; 9:50 ul. Ogrody Nanickie/Kusociń-
skiego; 10:20 ul. Kochanowskiego 8; 10:40 Os. Kaszubskie 8/10; 11:10 ul. 
Kaszubska przy „Kredyt Banku”; 11:30 ul. Piotra Skargi/Stefczyka; 11:50 
ul. Necla/Konopnickiej; 11:50 –12:10 ul. Patoka /Gdańska 60-66 (bloki). 

11 kwietnia  
9:00 Zespół Szkół Specjalnych, ul. Jana III Sobieskiego 279; 9:40 ZSP nr 4 ul. 
Sobieskiego 344 (postój ul. Inwalidów Woj.); 10:20 SP nr 9, Os. 1000-Lecia 
Państwa Polskiego 15; 11:00 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Bu-
kowa 1; 11:40 ZSP nr 2, ul. Strzelecka 9; 12:20 Medyczne Studium Zawodo-
we, ul. Kalwaryjska 3; 13:00 – 13:20 ZS nr 1, ul. Śmiechowska 36. 

12 kwietnia  
9:30 ul. Modra/Zielna;  9:50 ul. Krofeya/Kotłowskiego; 10:10 Os. Przyjaźni 
5; 10:30 Os. 1000 – lecia Państwa Polskiego 6; 10:50 ul. Harcerska koło 
Poczty; 11:10 ul. Hallera 3; 11:30 Os. Ściegiennego 5-8 (Przy sklepie 
„Prosport”); 11:50 ul. Zamkowa/Osiedle Staszica; 12:10 ul. Odrębna/
Skibniewskiej; 12:30 ul. Sikorskiego 160; 12:50 ul. Sikorskiego 21-40; 13-
:10 – 13:30 ul. Sikorskiego 12.  

Komunikat ZUK  
W celu utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Wejherowa 
przypominamy mieszkańcom o ustawianiu pojemników/worków na 
odpady komunalne w miejscu dostępnym dla pracowników przedsię-
biorstwa wywozowego lub gdy takiej możliwości nie ma, wystawianie 
ich nie wcześniej niż jeden dzień przed terminem ich odbioru, zgodnym 
z harmonogramem, przed posesję w sposób nieutrudniający przejścia 
lub przejazdu, jednakże nie później niż do godz. 6. w dniu odbioru odpa-
dów komunalnych.  






